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1 OM CLOUD SWEDEN 

Cloud Sweden är den naturliga, oberoende kontaktpunkten kring kompetensfrågor i molnet. Som sådan ska vi 

främja utvecklingen för en säker resa mot molnet. Vi vill sätta Sverige i ledningen för utvecklingen och sprider 

vår kompetens vidare i Europa och världen. 

 

Cloud Sweden arbetar för att ta fram kriterierna för en bra molntjänst. Vi gör det utifrån ett teknik-, juridik-, 

avtals-, verksamhets- och säkerhetsperspektiv där slutkundens/-användarens intresse alltid ligger i fokus. 

 

Vi använder oss av NIST:s definition av molntjänster och vi samverkar med leverantörer för att öka den 

generella förståelsen för kundens behov. 

 

Vi arbetar över alla kanaler för att skapa och tillgängliggöra kvalitativ information. Cloud Sweden är öppet för 

alla att engagera sig i och allt som vi publicerar tas fram under en Creative Commons Licens 3.0, Erkännande-

dela-lika. Det innebär att vi tillåter andra att – även kommersiellt - använda, sprida, modifiera och bygga vidare 

och skapa nya verk baserade på vårt verk, så länge det anges att vi är upphovsman. Nya verk som härrör ur 

vårt får endast spridas under samma licensvillkor som det ursprungliga, se 

http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/ 

 

2 OM MOLNET OCH ARBETSPROCESSEN 

Molnet fungerar som en abstraktion för något annat. Begreppet ”molnet” har sitt ursprung ifrån tidig 

Internettid då vi ritade och abstraherade nätverket som ett “moln”. I början kretsade begreppet ”molnet” 

kring nätverket och fungerade som en abstraktion av de tekniska protokoll man använde, senare blev ”molnet” 

en abstraktion för de dokument och sidor man hämtade på Internet och idag börjar ”molnet” bli en 

abstraktion för de servrar, applikationer, data och tjänster som finns över Internet. Vi hoppas detta dokument 

kan bidra till att förstå denna abstraktion bättre. 

Detta dokument är framtaget av ovanstående medlemmar i Cloud Swedens arbetsgrupp Juridikgruppen, som 

har följt det kvalitetssäkrings-arbete och de guidelines för dokumentation som framtagits av Cloud Sweden.  

Rekommenderat är att en granskningsgrupp bestående av 3-5 personer alltid får utgöra teamet som utför den 

kollegiala granskningen. Personerna ska ha gott renommé, ha väsentlig kunskap om området och det bör 

finnas en blandning av olika perspektiv i form av publik och privat sektor, akademi och gärna om möjligt olika 

organisationsstorlek. 

Kvalitetssäkringsgruppen utser, för varje dokument som ska granskas, en granskningsgrupp som när 

granskningen är klar rapporterar tillbaka varvid kvalitetssäkringsgruppen tar beslut om dokumentet är godkänt 

kräver mer arbete eller inte uppfyller kriterierna.  

 

2.1 MOLNET: EN 5X3X4 MODELL 

Det finns flera olika sätt att definiera molnet och det är viktigt för Cloud Sweden att ha en koherent 

beskrivning av vad molnet kan leverera för tjänster, hur dessa tjänster levereras samt vad som karaktäriserar 

en molntjänst. För att beskriva detta så använder vi en 5x3x4 modell vilket innebär att vi använder fem olika 

karaktäristika, tre olika leveransmodeller samt fyra olika installationsmodeller. 

http://www.creativecommons.se/om-cc/licenserna/
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Fem kännetecken på molnet 

1. Självbetjäning; användaren kan beställa, sätta upp och börja använda tjänster och resurser utan 

mänsklig inblandning frånleverantören.  

2. Nätdistribuerad; tjänsterna leverars via internet. 

3. Betalning per resursanvändare; användaren betalar för den kapacitet som utnyttjas.  

4. Dynamisk kapacitet; kapaciteten i den använda molntjänsten kan dynamiskt ökas eller minskas, oftast 

automatiskt.  

5. Gemensam resurspool; molnleverantörer levererar flera kunder på samma infrastruktur. 

Tre leveranssätt av molnet 

1. Software as a Service (SaaS); Leverans av färdiga eller konfigurerbara applikationer över Internet 

2. Platform as a Service (PaaS); Applikationsplattformar i molnet för användare att installera sina egna 

applikationer i.  

3. Infrastructure as a Service (IaaS); IT-infrastrukturella tjänster i nätet som lagring, nätverk etc.. 

Fyra Installationssätt 

1. Publikt moln; Molntjänsten ägs och hanteras av en tredje part som säljer resurser till flera kunder på 

samma infrastruktur 

2. Privat moln; Molntjänsten levereras på en infrastruktur dedikerad åt endast en användare och 

hanteras av användaren själv eller av tredje part. 

3. Bransch moln; Molntjänster levereras åt kunder med gemensam kravbild och ägs/hanteras av en eller 

flera av kunderna i samarbete elternativt av en tredje part. 

4. Hybrid moln; En sammansättning av två eller flera molntyper som möjliggör kopplingar mellan olika 

tjänster och molntyper. 

3 KVALITETSSÄKRINGENS GENOMGÅNGNA CHECKLISTA  

 

Checklista för dokumentation utgiven av Cloud Sweden  

Checklistan för dokumentation utgiven av Cloud Sweden har 

genomgåtts vid kvalitetssäkringen 
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4 KOMMENTARER TILL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ”CLOUD COMPUTING” VERSION 

2010 JÄMTE TILLHÖRANDE SÄRSKILDA BESTÄMMELSER LEVERANTÖRENS 

APPLIKATION ”CLOUD COMPUTING” VERSION 2010 OCH VILLKOR SERVICENIVÅER 

FÖR CLOUD COMPUTING UTGIVNA AV IT&TELEKOMFÖRETAGEN 20101 

4.1 ALLMÄNNA SYNPUNKTER 

Tänk på: 

 Villkoren i Allmänna Bestämmelser Cloud Computing Version 2010 är leverantörsvänliga och bör 

omförhandlas/förtydligas. Detta gäller även Särskilda Bestämmelser Leverantörens Applikation ”Cloud 

Computing” Version 2010. 

 Särskilt viktigt är att beskriva molntjänsten (Tjänsten) och säkerställa att lagkrav uppfylls. 

Kommentar: 

Acceptera inte de Allmänna Bestämmelserna automatiskt. De har framförallt tagits fram genom 

leverantörernas försorg och beaktar inte kundens intressen i samma mån som leverantörens. Försök att 

omförhandla och förtydliga de Allmänna Bestämmelserna. I den mån omförhandling av villkoren inte är möjlig, 

analysera och värdera villkorens konsekvenser och ta detta i beaktande vid prissättningen av Tjänsten och 

jämför med andra tjänster på marknaden.  

Det är viktigt att det upprättas och till parternas avtal fogas en särskild handling - Specifikation - som tydligt 

beskriver Tjänsten och leverantörens skyldigheter, att det säkerställs att personuppgiftslagens krav är 

uppfyllda om Tjänsten används för behandling av personuppgifter samt att en risk- och sårbarhetsanalys 

genomförs för att bedöma om det finns en tillräcklig säkerhet för den information som hanteras i Tjänsten. För 

aktörer inom den offentliga sektorn är det även av största vikt att säkerställa att sekretessbelagda uppgifter 

skyddas så att reglerna i offentlighets- och sekretesslagen uppfylls, (se även Juridikgruppens kommentarer 

”Molnet i det offentliga” på Cloud Swedens webbplats). 

I avsnitten 4.2 – 4.19 nedan görs i inledningen under respektive rubrik en hänvisning till en eller flera punkter i 

Allmänna Bestämmelser. Sådana hänvisningar görs till den eller de punkter som är mest relevanta för frågan 

som behandlas, men utesluter inte att den aktuella frågan även kan vara berörd på andra ställen i Allmänna 

Bestämmelser.  

Kommentarerna i detta dokument lämnas med utgångspunkt från vad man som kund bör tänka på vid 

ingående av ett molntjänstavtal med användning av Cloud Computing Version 2010. 

Kommentarerna bygger på att läsaren i viss utsträckning är orienterad om innehållet i Allmänna Bestämmelser 

samt att läsaren har bestämmelserna tillgängliga. 

 

                                                                                        -:- 

 

                                                                 

1 IT & Telekomföretagens avtal som är skyddade av upphovsrätt kan beställas på http://www.itotelekomforetagen.se/standardavtal 

http://www.itotelekomforetagen.se/standardavtal
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4.2 DEFINITIONERNA ENLIGT ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Punkt 1 

Tänk på: 

 Parterna måste själva definiera/precisera vissa begrepp. 

 Definitionerna är inte heltäckande – ytterligare begrepp kan behöva definieras. 

 En tydlig specifikation krävs – annars blir det svårt att bedöma vilka skyldigheter leverantören faktiskt har. 

 Vilket datum som utgör Startdag måste anges särskilt – annars blir det svårt att avgöra om 

tillhandahållandet av tjänsten är försenad.  

Kommentar: 

I punkt 1 definieras ett antal begrepp som används i de Allmänna Bestämmelserna. De flesta av begreppen 

”definieras” genom att bestämmelserna hänvisar till vad parterna angett. Detta medför att dessa begrepp i 

praktiken kommer att sakna betydelse, om de inte preciseras av parterna. Som i de flesta av IT- & 

Telekomföretagens Allmänna bestämmelser blir Specifikationen därmed av största betydelse och det är i det 

dokumentet, eller i en separat definitionsbilaga, som parterna lämpligen kan föra in en närmare beskrivning 

och precisering av begreppen. Det måste bl.a. anges vilka Användare som är behöriga att använda Tjänsten. 

Startdag för Tjänsten måste också anges, eftersom det annars kommer att saknas en tidpunkt att utgå ifrån för 

beräkning av försening m.m. 

Frågor om definitioner och innebörden av olika begrepp behandlas även på olika ställen nedan. 

  

4.3 LEVERANTÖRENS SKYLDIGHETER 

Punkt 2 

Tänk på: 

 Tjänsten och leverantörens skyldigheter bör tydligt beskrivas i bilaga till avtalet. 

 Reglera även leverantörens skyldigheter avseende utbildning, underhåll och back-up. 

Kommentar: 

Allmänt 

Avtalet bör innehålla en kortfattad men tydlig beskrivning som sammanfattar vad som åligger leverantören. 

Beskriv vilka uppgifter leverantören ska utföra, hur dessa ska utföras och vilka krav på Tjänsten som 

leverantören i övrigt ska uppfylla. Beskrivningen kan utgöra en del av Specifikationen där innehållet i Tjänsten 

närmare anges. Det är viktigt att även ange vilka krav leverantören ska uppfylla vid uppstart av Tjänsten och 

vid avveckling av Tjänsten när avtalet upphör.  

Specifikationen 

Leverantören ska agera fackmannamässigt enligt Allmänna Bestämmelser, men det kan vara mycket svårt för 

kunden att visa att leverantören har brustit i sitt åtagande. Det är därför viktigt att tydligt ange i 

Specifikationen vad som ingår i Tjänsten och vilka krav som leverantören i övrigt ska uppfylla. 

Anslutningspunkten dvs. den punkt vid vilken leverantören ska tillhandahålla Tjänsten bör noga anges i 
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Specifikationen. Om Specifikationen inte är tydlig och detaljerad ansvarar leverantören enbart för att 

tillhandahålla Tjänsten enligt de metoder och standarder som leverantören normalt tillämpar.  

Uppstart, utbildning 

Förutom tjänsteinnehåll kan det i Specifikationen även anges vilka åtaganden leverantören ska uppfylla vid 

uppstart av Tjänsten. Om leverantören ska tillhandahålla utbildning kan omfattning och tidpunkt för 

utbildningsinsatsen anges i Specifikationen. Om inte annat har avtalats så kommer stödtjänster som 

tillhandahålls av leverantören att utgöra tilläggstjänster som kan medföra tilläggskostnader för kunden.  

 Underhåll 

Avtalet bör innehålla ett åtagande för leverantören att tillhandahålla underhåll av Tjänsten under 

avtalsperioden, inklusive felrättning och uppgraderingar. Ett sådant åtagande saknas i Allmänna 

Bestämmelser. Ansvar för underhåll och avhjälpande av fel bör sammankopplas med de krav som åligger 

leverantören enligt avtalet samt eventuellt separat SLA (avtal om servicenivåer). Avtalet bör även reglera vilka 

påföljder kunden kan göra gällande vid brister i underhållet av Tjänsten och för de applikationer som 

leverantören ansvarar för.  

Underhållets omfattning är beroende av vilken typ av Tjänst som tillhandahålls. Om behov finns bör avtalet 

reglera leverantörens underhållsansvar för tilläggstjänster, tredjepartsapplikationer och särskilda 

skyndsamhetskrav för avhjälpande av fel för de mest kritiska delarna av Tjänsten. 

Back-up och motsvarande lösningar 

Det ska uppmärksammas att leverantören som utgångspunkt inte ansvarar för back-up/ säkerhetskopiering av 

data. Det måste därför tydligt anges i Specifikationen om kunden vill att leverantören ska ansvara för detta.     

 

4.4 KUNDENS SKYLDIGHETER 

Punkterna 3, 6 och 7 

Tänk på: 

 Kundens åtaganden är brett och oprecist formulerade samt långtgående. Parterna bör i 

Specifikationen eller annan bilaga precisera vilka åtaganden som Kunden har. 

 Kunden har endast rätt att använda Tjänsten i sin egen verksamhet, såvida inte parterna har avtalat 

om annat. 

Kunden ansvarar för och ska hålla leverantören skadeslös för att Kundens Data inte gör intrång i 

tredje mans rätt eller står i strid med gällande lagstiftning. 

 Hantering av behörighetsadministration bör anges i Specifikationen eller annan bilaga. 

Kommentar: 

Kundens skyldigheter (punkterna 3 och 7) 

Kommunikation är kundens ansvar enligt punkt 3.1 b).  Leverantören svarar bara för att ansluta Tjänsten till 

Internet. Uppkoppling mot Internet är förstås en förutsättning för molntjänster och ett av de förhållanden som 

kunden måste ta ställning till innan kunden väljer att lägga ut en tidigare intern verksamhet i molnet.  
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Se också avsnitt 4.14 om Säkerhet och behandling av personuppgifter samt nedan om Kundens rätt att 

använda Tjänsten där ytterligare kommentarer om kundens skyldigheter framgår. 

Om kunden inte uppfyller sina skyldigheter har leverantören rätt till ersättning för eventuellt merarbete (punkt 

13.3). Leverantören ansvarar inte för brister i Tjänsten som beror på att kunden inte uppfyller sina åtaganden 

(punkt 19.1).  Leverantören kan ha rätt till skadestånd om kunden agerar oaktsamt. Detta framgår inte 

uttryckligen av Allmänna Bestämmelser men följer av allmänna rättsliga principer. Det är därför viktigt att noga 

precisera, i Specifikationen eller annan bilaga, vad kunden ska göra eller bidra med vid leveransen av Tjänsten. 

Kundens rätt att använda Tjänsten (punkt 6) 

Punkt 6.1 ger kunden rätt att använda Tjänsten för eget bruk. Kunden får alltså inte använda Tjänsten för 

annans verksamhet och inte heller låta annan använda Tjänsten (se närmare härom avsnitt 4.11 nedan). Gör 

kunden detta är det ett brott mot avtalet. Eftersom molntjänster ofta inte är kundspecifika har kunden en icke-

exklusiv rätt att använda Tjänsten, d.v.s. leverantören kan tillhandahålla samma tjänst också till andra kunder. 

Kunden ska enligt punkt 6.3 meddela leverantören vilka som är behöriga att använda Tjänsten. Det kan vara 

både interna och externa användare. Kunden, som är leverantörens avtalspart, ansvarar självklart för sina 

Användares utnyttjande av Tjänsten. Kunden är dessutom skyldig att omedelbart meddela om en Användare 

inte längre ska ha rätt att använda Tjänsten. Detta kan medföra en betungande rapporteringsskyldighet för 

kunden. Samtidigt ansvarar kunden för Användarnas bruk av Tjänsten, varför kunden har ett intresse av att 

avbryta användning av Tjänsten för sådana användare som inte längre är behöriga. Det är därför lämpligt att i 

Specifikationen eller annan bilaga reglera hur behörighetsadministrationen ska skötas, särskilt eftersom 

kunden enligt punkt 6.2 inte får låta andra än rapporterade Användare utnyttja Tjänsten. Om det ändå sker 

bryter kunden mot avtalet.  

Punkt 6.4 anger att kunden är skyldig att följa de instruktioner som leverantören lämnar för användningen av 

Tjänsten. Kravet är vidsträckt och avser inte bara instruktioner som lämnas i förväg om t.ex. format på kundens 

data eller sekretessfrågor. Leverantören har dessutom möjlighet att lämna andra eller nya instruktioner 

löpande under avtalstiden. Det är därför lämpligt att kunden går igenom leverantörens instruktioner i förväg 

och, i vart fall om det är en för kunden väsentlig Tjänst, avtalar i Specifikationen eller annan bilaga att 

eventuella förändringar i leverantörens villkor ska godkännas av kunden. 

 

4.5 LEVERANS, TESTER OCH GODKÄNNANDE 

Tänk på: 

 Inget leveranstest eller krav på godkännande ingår. 

 Procedur saknas för att säkerställa att Tjänsten uppfyller avtalat ändamål. 

 Leveranstest/godkännande kan vara utan värde eftersom leverantören har stora friheter att senare ändra 

Tjänsten. 

Kommentar: 

De Allmänna Bestämmelserna innehåller inga villkor om test av system eller godkännande. Detta förklaras 

delvis av att det är fråga om tillhandahållande av en standardiserad tjänst och inte något som särskilt 

framtagits för Kunden. Därtill har leverantören enligt punkt 5.4 en långtgående rätt att ändra Tjänsten. 
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Det kan ligga i båda parters intresse att avtala om tester och godkännande för att säkerställa att Tjänsten 

uppfyller de ändamål som ligger till grund för avtalet. Närmare om sådana tester och godkännandeprocedur 

kan i så fall ingå i Specifikationen, eller i separat bilaga. 

 

4.6 LEVERANTÖRENS FÖRSENING 

Punkterna 4.2 och 4.3 

Tänk på: 

 Leverantören har en långtgående rätt till tidsförlängning om förseningen beror på omständigheter som 

kunden svarar för. 

 Kunden har endast en begränsad rätt till vite vid försening och bör därför överväga att kräva att också 

kunna få skadestånd. 

Kommentar: 

Försening på leverantörens sida inträder om tjänsten inte är tillgänglig för kunden på avtalad Startdag. Det bör 

uppmärksammas att en icke fungerande internetförbindelse inte hindrar att Startdagen inträder, eftersom 

kunden har ansvaret för kommunikationen fram till leverantörens anslutningspunkt för Tjänsten. Leverantören 

har rätt till skälig tidsförlängning om förseningen beror på ”omständighet som kunden svarar för”. Kunden bör 

ingående bedöma de omständigheter som avses och kan komma i fråga, (se bl.a. punkt 3 i Allmänna 

Bestämmelser). Vid försening har kunden endast rätt till vite motsvarande, för varje påbörjad förseningsvecka, 

1 % av 3 månadsavgifter för Tjänsten, dock högst 10 % därav. Eftersom skadan på grund av förseningen kan 

uppgå till betydligt högre belopp, bör kunden överväga att kräva att också kunna få skadestånd för visad skada 

utöver vitesbeloppet. Om hävning av avtalet på grund av leverantörens försening (punkt 4.4 i Allmänna 

Bestämmelser), se punkt 4.18 nedan.  

 

4.7 AVTALADE SERVICENIVÅER (SLA) 

Punkterna 11 och 19 

Tänk på: 

 Kunden bör begära och avtala om ett SLA (avtal om servicenivåer), eftersom leverantören i annat fall 

inte har någon annan skyldighet än att tillhandahålla Tjänsten på ett fackmannamässigt sätt. 

 Särskild SLA-bilaga finns framtagen som en del av avtalsdokumentationen. Bilagan, som inte 

kommenteras närmare i detta dokument, är i huvudsak leverantörsvänlig, men kan tjäna som 

utgångspunkt för en reglering av servicenivåerna. 

Kommentar: 

Ett SLA bör tydligt ange vilka krav som ställs på Tjänsten, t.ex. tillgänglighet, svarstider och åtgärdstider vid fel. 

Det bör också finnas regler om hur dessa krav ska mätas och av vem. Om kraven inte uppfylls bör det framgå 

vilka påföljderna blir. Kunden bör sträva efter att viten ska utgå och att kunden även ska kunna säga upp 

avtalet och begära skadestånd om avvikelserna är allvarliga eller upprepade. Rätten till skadestånd måste 
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avtalas uttryckligen eftersom denna rätt som huvudregel är undantagen kunden enligt punkt 19.2. Viten och 

servicenivåer kan ofta skilja mellan kritiska och inte kritiska delar av Tjänsten.  

Leverantören kan behöva utföra underhållsarbete och annat som kan påverka driften av Tjänsten. Om inte 

parterna har avtalat annat så har Leverantören stora möjligheter att bestämma när och i vilken omfattning 

åtgärderna ska genomföras (punkt 11.2). Även dessa frågor bör därför behandlas i ett SLA. 

 

4.8 ANSVARSBEGRÄNSNINGAR (INKL FORCE MAJEURE) 

Punkterna 19 och 20 

Tänk på: 

 Leverantörens ansvar för fel i Tjänsten och kundens möjlighet att begära ersättning är mycket 

begränsade. Kunden bör begära och avtala om ett SLA för att förebygga de risker som detta innebär. 

 Bestämmelsen om ansvarsfrihet vid force majeure är tämligen vid och bör revideras, särskilt om 

leverantören har sitt/sina datacenter i länder där t.ex. avbrott i strömförsörjningen, 

myndighetsingripanden eller naturkatastrofer är vanligt förekommande. 

 Separat avtalsbilaga finns framtagen (Särskilda Bestämmelser) som gäller leverantörens ansvar för fel 

i egna applikationer eller tredjepartsapplikationer som leverantören tagit särskilt ansvar för. 

Kommentar:  

Allmänt 

Leverantörens ansvar för fel i Tjänsten är mycket begränsat. Leverantören ska avhjälpa fel "med den 

skyndsamhet omständigheterna kräver". Kunden har som huvudregel endast rätt till skälig nedsättning av 

avgiften under den tid som felet föreligger och förutsatt att kunden inte kunnat nyttja Tjänsten i väsentliga 

avseenden. Om leverantören har orsakat felet genom försummelse har kunden rätt till skadestånd inom 

ramen för den ansvarsbegränsning som framgår av avtalet (se nedan). Om parterna har avtalat om särskilda 

servicenivåer gäller särskilda bestämmelser angående prisavdrag eller vite (punkt 19.2). Som kund kan det vara 

svårt att bevisa att leverantören har orsakat ett fel genom försummelse. Från kundens perspektiv bör rätten 

till skadestånd inte vara villkorad av att leverantören varit försumlig. 

Leverantörens ansvar för fel i applikationer regleras i det separata avtalsdokumentet – Särskilda Bestämmelser 

Leverantörens Applikation – vilket, i tillämpliga fall, är avsett att, tillsammans med Allmänna Bestämmelser, 

utgöra bilaga till parternas avtal. Ansvar för fel i tredjepartsapplikation förutsätter att leverantören särskilt 

påtagit sig ett sådant ansvar (se även nedan avsnitt 4.11). De Särskilda Bestämmelserna, som i huvudsak har 

ett leverantörsvänligt perspektiv, kommenteras inte närmare i detta dokument. 

Med undantag för ansvar för intrång i immateriella rättigheter och för uppsåt eller grov vårdslöshet, är 

leverantörens skadeståndsansvar per kalenderår begränsat till direkt skada till ett belopp motsvarande 15 % av 

årsavgiften för Tjänsten. Som kund bör man beakta att merparten av den skada som kan uppkomma är indirekt 

skada, t ex produktionsbortfall mm. Leverantörer är dock i allmänhet inte villiga att acceptera ansvar för alla 

typer av skador. Ett alternativ för kunden kan vara att försöka förutse vilka skador som typiskt sett kan 

uppkomma i det enskilda fallet om Tjänsten inte kan användas. Om stor risk för viss skada kan förutses, bör 

avtalet uttryckligen ange att sådan skada ska ersättas, oavsett skadans klassificering. Vidare bör från ett 
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kundperspektiv, beloppsbegränsningen för skadeståndsansvaret vara åtminstone 100 % av årsavgiften för 

Tjänsten. 

Eftersom molntjänster typiskt sett innebär att kunden endast, normalt via Internet, ansluter till leverantörens 

Tjänst, har leverantören full kontroll över hela sitt åtagande och avgör vilken kvalitet och kapacitet som servrar 

och annan utrustning har samt vilka rutiner som ska tillämpas med avseende på säkerhetskopiering, 

redundans osv. Detta bör innebära att leverantören kan ta ett större ansvar än vad som anges i Allmänna 

Bestämmelser. 

Force majeure 

Punkt 20.1 force majeure är tämligen vid och omfattar omständigheter såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, 

eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från 

underleverantörer på grund av sådana omständigheter. Ansvarsfrihet på grund av force majeure bör begränsas 

till krig, blixtnedslag, naturkatastrofer o. dyl., medan arbetskonflikt och utebliven leverans från 

underleverantörer inte utan vidare bör ingå. 

Force majeure-bestämmelsens utformning bör anpassas efter det enskilda fallet. Det bör uttryckligen anges att 

force majeure endast omfattar sådana händelser som leverantören inte skäligen kunde förväntas ha räknat 

med vid avtalets ingående och vars följder leverantören inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

Det är inte ovanligt att leverantörer, i syfte att uppnå kostnadsbesparingar, lägger ut delar av sin verksamhet, 

såsom lagring, i länder där förutsättningarna för verksamhetens bedrivande skiljer sig väsentligt i jämförelse 

med Sverige, t.ex. avseende statsskick, infrastruktur och klimat. I sådana länder kan avbrott i 

strömförsörjningen, myndighetsingripanden eller naturkatastrofer vara vanligt förekommande. Force majeure-

bestämmelsen bör utformas i skenet av detta. 

 

4.9 ÄNDRINGSHANTERING 

Punkterna 5.4 och 17.1 

Tänk på: 

 Leverantören har en långtgående rätt att ändra i Tjänsten och hur Tjänsten tillhandahålls. Denna rätt 

kan få stor inverkan på kunden, inte minst beträffande behandling av personuppgifter. 

 Kunden kan genom att precisera kraven för Tjänsten begränsa ändringsrätten.  

 Leverantören har även en långtgående rätt att ensidigt ändra tillämpliga säkerhetsföreskrifter. 

 Kunden bör se till att de säkerhetsbestämmelser som ska gälla tar höjd för kundens krav på säkerhet 

och att säkerhetsbestämmelserna inte ensidigt kan ändras av leverantören.  

Kommentar: 

Leverantören får enligt punkt 5.4 utan att underrätta kunden företa ändringar i Tjänsten som skäligen inte 

innebär olägenhet för kunden. Vilka ändringar som omfattas av denna regel är inte klart och det kan antas att 

leverantören och kunden har olika uppfattningar i frågan vad som kan innebära olägenhet för kunden.   

Leverantören kan även företa andra ändringar (som alltså kan innebära olägenhet för kunden), men för dessa 

fall ska kunden först underrättas och har möjlighet att säga upp avtalet om man inte accepterar ändringen. 

Även om kunden alltså har en möjlighet att frånträda avtalet vid mera omfattande ändringar är det en utväg 

som ofta inte är särskilt tillfredställande för kunden eftersom kunden måste göra en förnyad upphandling.   
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En ändring i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls kan innebära att förutsättningarna för behandling av 

personuppgifter förändras. Ett exempel är att personuppgifter behandlas av nya underleverantörer till 

leverantören eller att personuppgifter överförs till land utanför EU/EES. Sådana ändringar bör inte kunna göras 

ensidigt av leverantören. 

Leverantörens förändringar med stöd av punkt 5.4 får inte strida mot ”överenskomna krav för Tjänsten”. 

Genom att precisera kraven för Tjänsten kan kunden styra över vilka förändringar som får göras och uppnå 

större förutsebarhet. Detta kan vara ett praktiskt sätt att begränsa tillämpningen av leverantörens ensidiga 

ändringsrätt.   

Bestämmelsen om ändring i säkerhetsföreskrifter (punkt 17.1) hänvisar till den generella bestämmelsen om 

ändring i Tjänsten och hur Tjänsten tillhandahålls (punkt 5.4). Enligt huvudregeln i punkt 17.1 ska dock 

leverantören tillämpa de säkerhetsföreskrifter som vid var tid har angivits på den webbplats eller annan 

åtkomlig plats som är angiven i Specifikationen. Därmed är leverantörens ändringsrätt ännu mera omfattande 

än vad som anges i punkt 5.4. Leverantören kan alltså enligt huvudregeln ensidigt ändra 

säkerhetsföreskrifterna genom att byta ut dem.    

För kunden är det vanligtvis viktigt att kundens säkerhetsbestämmelser beaktas. Det innebär att kunden i de 

flesta fallen inte bör gå med lydelsen av punkt 17.1, utan bör kräva en lösning där kundens 

säkerhetsbestämmelser iakttas och där ändringar i säkerhetsbestämmelserna kräver en överenskommelse 

mellan parterna. 

      

4.10 ANLITANDE AV UNDERLEVERANTÖRER M.M. 

Punkt 5.2 

Tänk på: 

 Leverantören har rätt att fritt anlita underleverantör. 

 Kunden kan inte utöva den kontroll över underleverantörerna som krävs enligt personuppgiftslagen. 

 Avsaknaden av kontroll kan innebära att säkerhetskrav åsidosatts. 

 Sekretessbestämmelser kan hindra behandling utomlands. 

Kommentar: 

Punkt 5.2 i de Allmänna Bestämmelserna tillåter leverantören att fritt anlita underleverantör. I punkt 5.3 anges 

att leverantören även fritt får välja från vilket land Tjänsten tillhandahålls. Tillsammans innebär dessa punkter 

att kunden inte har någon som helst kontroll över vem som faktiskt tillhandahåller Tjänsten eller varifrån detta 

sker. Från kundens perspektiv kan detta vara oacceptabelt om leverantören eller underleverantörerna ska 

behandla personuppgifter, särskilt om det gäller känsliga personuppgifter. Kunden har nämligen i egenskap av 

personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen en skyldighet att alltid ha kontroll över behandlingen. 

Samtidigt kan olika sekretessbestämmelser, t.ex. i offentlighets- och sekretesslagen, innebära att uppgifterna 

inte kan behandlas utomlands. Detta eftersom uppgifterna då kan komma att anses ha lämnats ut då de kan 

bli tillgängliga för myndigheter, eller andra, enligt aktuell utländsk lagstiftning. Dessutom kan särskilda 

säkerhetskrav gälla för verksamheten som omöjliggör att kunden släpper kontrollen på detta sätt. 

Punkterna 5.2 och 5.3 innebär att kunden måste värdera vilken slags information som ska behandlas och vilka 

särskilda krav som kan gälla för behandling av sådan information. Dessa krav kan medföra att leverantörens 

frihet att anlita underleverantör och land för Tjänstens tillhandahållande måste begränsas. 
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4.11 LICENSRÄTTIGHETER  

Punkt 6 

Tänk på: 

 Licensens omfattning behöver preciseras för att motsvara kundens behov. 

 Särskilda villkor gäller för tredjepartsprodukter 

Kommentar: 

Kunden behöver se till att avtalet ger de licensrättigheter som kunden behöver, genom att särskilt punkt 6 i de 

Allmänna Bestämmelserna modifieras på lämpligt sätt. Ska således programvara användas inte bara av kunden 

utan även av kundens koncernbolag, eller av anlitade konsulter, outsourcingleverantörer, kunder eller 

leverantörer eller andra tredje parter, behöver detta särskilt överenskommas med leverantören. Särskild 

överenskommelse med leverantören krävs även om Tjänsten ska användas för annat än kundens egen 

verksamhet, såsom för tillhandahållande av tjänster till tredje man.   

För användning av Tredjepartsapplikation gäller normalt respektive Produktleverantörs licensvillkor, vilka 

således behöver granskas för att säkerställa att de medger önskad nyttjanderätt (punkt 8). I vissa fall åtar sig 

leverantören att ansvara för Tredjepartsapplikation och då omfattas denna även av Särskilda Bestämmelser 

Leverantörens Applikation (se ovan avsnitt 4.8). 

 

4.12 TILLGÅNG TILL KÄLLKOD, DOKUMENTATION 

Punkt 8.3 (punkt 5.1 i Särskilda Bestämmelser) 

Tänk på: 

 Dokumentation tillhandahålls endast i den mån sådan finns tillgänglig.  

 Ingen rätt till källkod om detta inte särskilt avtalats.  

Kommentar: 

Leverantören tillhandahåller enligt punkt 8.3 användardokumentation avseende Tredjepartsapplikation ”om 

sådan finns tillgänglig”. Motsvarande åtagande gäller enligt punkt 5.1 i de Särskilda Bestämmelserna avseende 

leverantörens egna Applikationer. Kunden bör ställa krav på leverantören att redovisa vilken dokumentation 

som finns tillgänglig och säkerställa att denna är tillräcklig för kundens behov.  

Vid traditionell licensiering av programvara medger leverantören ibland en rätt för kunden att få tillgång till 

källkoden i vissa fall, normalt vid leverantörens konkurs eller om leverantören inte uppfyller sina support- och 

underhållsåtaganden. Syftet med denna rätt är att kunden själv ska ha möjlighet att göra nödvändiga 

ändringar i och rätta fel i programvaran i en sådan situation, vilket då också förutsätter att kunden har en 

fortsatt nyttjanderätt till programvaran.  

För molntjänster är dock situationen typiskt sett annorlunda, då programvaran tillhandahålls under avtalets 

(begränsade) löptid och inte, såsom ofta, i form av en tidsobegränsad nyttjanderätt, samt då programvaran 

körs hos leverantören och inte av kunden själv eller av en av denne anlitad outsourcingleverantör. I det fall 

leverantören går i konkurs eller inte uppfyller sina support- och underhållsåtaganden avseende Tjänsten lär 
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kunden i normalfallet säga upp avtalet och byta leverantör, varför frågan om tillgång till källkod får 

underordnad betydelse. I fall det dock är kundens programvara som används och utvecklas i Tjänsten eller 

kunden av särskild anledning anser sig behöva en rätt att kunna få tillgång till källkoden, behöver särskild 

överenskommelse om detta träffas då reglering härom saknas i såväl de Allmänna Bestämmelserna som de 

Särskilda Bestämmelserna. 

   

4.13 ANSVAR FÖR INTRÅNG I  TREDJE MANS RÄTT 

Punkterna 7, 8 och 14 

Tänk på: 

 Kunden åtar sig ett långtgående ansvar för att Kundens Data och Kundens Programvara inte gör intrång i 

tredje mans rättigheter.  

 Leverantörens ansvar för att kundens nyttjande av Tjänsten inte gör intrång i tredje mans rättigheter är 

mycket begränsat avseende Tredjepartsapplikationer som tillhandahålls inom ramen för Tjänsten, (såvida 

inte parterna särskilt överenskommit om ett utökat ansvar för leverantören).  

Kommentar: 

Enligt punkt 7.1 ansvarar kunden, och ska hålla leverantören skadeslös, för att Kundens Data som hanteras 

inom Tjänsten inte gör intrång i tredje mans rätt. Enligt punkt 14.3 ansvarar kunden vidare, och ska hålla 

leverantören skadeslös, för att leverantörens körning av Kundens Programvara inom ramen för Tjänsten inte 

gör intrång i tredje mans rätt, samt för att anskaffa nödvändiga rättigheter i händelse av krav från tredje man. 

Av punkt 20.2 följer att Kunden vid ansvar enligt punkt 7.1 har ett obegränsat ansvar, även för indirekt skada 

eller förlust (t.ex. utebliven vinst, produktionsbortfall eller leverantörens eventuella ersättningsskyldighet 

gentemot tredje man) och utan beloppsbegränsning, samt att kunden vid ansvar enligt punkt 14.3 ansvarar för 

direkt skada utan beloppsbegränsning. I det fall Kundens Data härrör från tredje part, bör kunden säkerställa 

att eventuella anspråk som leverantören riktar mot kunden enligt punkt 7.1 kan övervältras på den tredje part 

från vilken informationen härrör.   

Enligt punkt 14.2 ansvarar leverantören, och ska hålla kunden skadeslös, för intrång i tredje mans rättigheter 

till följd av kundens nyttjande av Tjänsten. Vid krav från tredje man ansvarar leverantören för att nödvändiga 

rättigheter erhålls eller att annan programvara anskaffas utan omkostnader och med så liten driftstörning som 

möjligt för kunden. Utöver vad som anges i nämnda punkt 14.2 har leverantören inget ansvar gentemot 

kunden till följd av intrång i tredje mans rätt. Av punkt 20.2 följer att leverantören vid ansvar enligt punkt 14.2 

ansvarar för direkt skada utan beloppsbegränsning. 

Enligt punkt 8.6 ansvarar leverantören för Tredjepartsapplikation som tillhandahålls av leverantören, med 

avsteg från punkt 14, enbart för att framställa krav mot respektive Produktleverantör. Leverantören kan vidare 

på kundens begäran överlåta sitt krav mot Produktleverantören till kunden, samt har leverantören rätt att säga 

upp avtalet om intrång slutgiltigt konsteraras föreligga eller om det enligt leverantörens bedömning är troligt 

att intrång föreligger och Produktleverantören inte vidtar erforderliga åtgärder.  

Enligt punkt 7 i de Särskilda Bestämmelserna åtar sig leverantören ett utökat ansvar för sådana tillhandahållna 

applikationer som leverantören själv äger eller utvecklat, eller sådana Tredjepartsapplikationer som 

leverantören åtagit sig ett särskilt ansvar för enligt avtalet. Nämnda punkt 7 gäller således istället för punkt 14 i 

de Allmänna Bestämmelserna. Av punkt 7 följer bl.a. att leverantören åtar sig att utan ansvarsbegränsning 

ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att 

utge. Vidare har kunden rätt till prisavdrag i det fall leverantören inte inom skälig tid tillförsäkrar kunden rätt 
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att använda applikationen eller ersätter den med annan motsvarande produkt. Innebär intrånget väsentlig 

olägenhet för kunden har denne rätt att säga upp avtalet, och i sådant fall även kräva skadestånd.  

Som framgår av ovan åtar sig kunden i princip ett obegränsat ansvar medan leverantörens ansvar är kraftigt 

begränsat, särskilt avseende Tredjepartsapplikationer. Även om punkt 7 i de Särskilda Bestämmelserna innebär 

ett utökat ansvar gäller att kunden endast har rätt till skadestånd om denne säger upp avtalet. Som kund bör 

man inte utan vidare acceptera att ta på sig ett större ansvar än vad leverantören gör i motsvarande situation. 

Ansvarsbegränsningar som är ömsesidiga bör eftersträvas. Kunden bör inte heller utan vidare acceptera den 

långtgående friskrivningen från ansvar för Tredjepartsapplikationer enligt de Allmänna Bestämmelserna, 

eftersom leverantören har möjlighet att ålägga sina Produktleverantörer ett sådant ansvar i avtal med dessa. 

 

4.14 SÄKERHET OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Punkterna 5.2, 5.3, 5.4, 15.2 och 16 

Tänk på: 

 Regleringarna gällande säkerhet och behandling av personuppgifter är otillräckliga jämfört med de 

lagstadgade skyldigheter som åvilar personuppgiftsansvariga organisationer. 

 Kunden behöver genomföra en laglighetskontroll och risk- och sårbarhetsanalys. 

 En rad preciseringar och begränsningar behöver göras i avtalet för att uppfylla kraven på 

personuppgiftsbiträdesavtal. 

Kommentar: 

En kund som avser anlita en molntjänstleverantör behöver först säkerställa att Tjänsten kan användas på det 

sätt som det är tänkt när det gäller behandling av information som innefattar personuppgifter eller andra 

kategorier av uppgifter där specifika lagstadgade skyldigheter finns. Risken finns att kunden inte kommer att 

ha tillräcklig kontroll över sina personuppgifter och att informationen om hur, var och av vem som uppgifterna 

behandlas är alltför otydlig. En personuppgiftsansvarig behöver först genomföra en laglighetskontroll och risk- 

och sårbarhetsanalys samt se till att avtalet i relevanta delar uppfyller kraven på personuppgiftsbiträdesavtal.  

Av punkterna 5.2 och 5.3  följer att leverantören själv får fatta beslut om anlitande av underleverantörer och 

att Tjänsten dessutom kan tillhandahållas fritt från annat land (även behandlat i avsnitt 4.10 ovan). Kunden 

saknar möjlighet att säkerställa var och av vem som uppgifterna behandlas och dessa bestämmelser behöver 

förtydligas och begränsas. Anlitande av underleverantör respektive överföring av uppgifterna till tredje land 

(dvs. utanför EU/EES) bör inte medges annat än efter kundens i förväg lämnade skriftliga samtycke. 

Enligt punkt 5.4 anges leverantören ha en ensidig rätt att utan föregående underrättelse företa ändringar i 

Tjänsten eller dess tillhandahållande. Punkt 17.1 innehåller en motsvarande bestämmelse vad gäller tillämpliga 

säkerhetsföreskrifter. Den här typen av bestämmelser är oförenliga med Datainspektionens ståndpunkt när 

det gäller dessa frågor och skapar svårigheter och stor osäkerhet för kunden vid utförandet av risk- och 

sårbarhetsanalysen och bedömningen av lagligheten av personuppgiftsbehandlingen. Bestämmelserna medför 

också att kunden, trots rollen som personuppgiftsansvarig, saknar kontroll över uppgifterna och behandlingen 

av dessa. 

Enligt punkt 16.1 ska leverantören vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits. 

Bestämmelsen har sin grund i 31 § personuppgiftslagen, men är inte tillräcklig och behöver kompletteras. 

Kunden är skyldig att förvissa sig om att leverantören kan genomföra de säkerhetsåtgärder som måste vidtas 

och också se till att så verkligen sker. Punkt 15.2 reglerar loggar, när sådana finns, men är även den otillräcklig 
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och kräver uttryckligen en komplettering.  Personuppgiftsansvaret innefattar bl. a. att kunden behöver 

säkerställa rutiner för uppföljning av användning av Tjänsten och att det finns tekniska och praktiska 

förutsättningar att utreda misstanke om obehörig åtkomst. Det bör även specificeras i avtalet att kunden ska 

ha en rätt till insyn och kontroll av hur Kundens Data hanteras. 

Vid avtalets upphörande ska Kundens Data enligt punkt 24.1 raderas eller anonymiseras. En sådan 

bestämmelse är många gånger förenad med praktiska svårigheter och kunden måste vara uppmärksam på att 

inte några data som fortfarande utgör personuppgifter kvarstår hos leverantören eller har hanterats på annat 

sätt. Ett intyg från leverantören om att inga personuppgifter kvarstår bör krävas. 

Avslutningsvis saknas bestämmelse avseende tillämplig lag vad gäller informationssäkerheten. Ett tillägg till 

punkt 27 behöver göras för att förtydliga att leverantören är skyldig att tillämpa svensk lagstiftning när det 

gäller behandlingen av uppgifterna. Den här typen av krav är många gånger svåra för leverantörer att 

tillmötesgå, men förtydliganden kan ofta genomföras redan med hänvisning till bakomliggande EU-direktiv. 

Det är alltid den personuppgiftsansvariges ansvar att bedöma huruvida Tjänsten uppfyller de legala krav som 

ställs för behandlingen av de aktuella uppgifterna. 

 

4.15 PRIS OCH BETALNING 

Punkterna 13 och 8.5 

Tänk på: 

 Det förutsätts att en särskild bilaga upprättas som tydligt anger överenskommet pris. 

 Kunden kan bli krävd på ersättning för merarbete och merkostnader som leverantören orsakats. 

 Krav på ersättning kan komma från leverantören med upp till 12 månaders fördröjning. 

 Vid sen betalning har leverantören efter viss tid rätt att avbryta tillhandahållandet av Tjänsten. 

 Licensavgift för Tredjepartsapplikation får ändras med tre månaders varsel. 

Kommentar: 

Skyldigheten att betala avtalad ersättning till leverantören utgör kundens huvudförpliktelse. Det finns därför 

anledning för kunden att ägna denna fråga extra uppmärksamhet och säkerställa att det av avtalet tydligt 

framgår exakt vad kunden är skyldig att betala. De Allmänna Bestämmelserna innehåller ingenting om avtalad 

ersättning, utan hänvisar till vad som ”framgår av bilaga”. En sådan bilaga måste alltså upprättas separat. 

Avtalade fasta avgifter ska, om annat inte framgår av bilagan, faktureras periodvis i förskott. Det bör här 

avtalas om faktureringsperioden ska vara månadsvis eller annan period. När det gäller tilläggstjänster som 

utförs på löpande räkning, bör avtal träffas om gällande timarvoden. I annat fall debiteras sådana tjänster 

enligt leverantörens gällande prislista. 

Leverantören har rätt att en gång per kalenderår justera avtalad ersättning enligt förändringen i SCB:s IT-

konsultindex. Kunden bör här överväga att begära att justering ska ske även om förändringen i index varit 

negativ. Det bör också i avtalet mellan parterna förtydligas vilken basmånad som ska vara utgångspunkt för 

beräkningen. 

Kunden har skyldighet att, även utan eget vållande, betala ersättning till leverantören enligt leverantörens 

gällande prislista för merarbete och merkostnader som drabbar leverantören på grund av ”omständigheter 

som kunden ansvarar för”.  Detta generella ansvar bör inte accepteras av kunden utan en ingående bedömning 

av de omständigheter som avses och kan komma i fråga, (se bl.a. punkt 3 i Allmänna Bestämmelser). En rimlig 
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lösning kan vara att ange att ansvaret ska förutsätta försummelse på kundens sida. I syfte att skapa balans i 

avtalsförhållandet kan ersättningsskyldigheten vidare göras ömsesidig. 

Leverantören ska senast inom 12 månader översända faktura omfattande ”samtliga återstående krav” som 

finns mot kunden. Krav på skadestånd ska enligt punkt 20.3 i allmänna bestämmelser framställas senast 6 

månader från skadetillfället. Tiden bör i bägge fall vara högst 6 månader. Det bör vidare anges att leverantören 

ska underrätta kunden om skadeståndskrav och andra icke avtalade ersättningar utan dröjsmål efter att 

grunden för kravet blivit känd.  

Är kunden i dröjsmål med betalning och har skriftlig betalningsanmodan skickats, har leverantören rätt att 

avbryta fortsatt tillhandahållande av Tjänsten 30 dagar efter skriftlig underrättelse. Ett avbrytande kan förstås 

vara mycket ingripande för kunden, särskilt om Tjänsten omfattar tillgång till program och funktionalitet som 

är affärskritisk, och bör därför inte utan vidare accepteras. Kunden kan också ha befogad grund för att inte 

betala. En lösning kan vara att leverantören är skyldig att fortsätta tillhandahålla Tjänsten om kunden 

deponerar omtvistat belopp hos tredje part eller ställer bankgaranti. 

Kunden bör uppmärksamma och inte utan vidare godta leverantörens rätt att enligt punkt 8.5 ändra sådan 

licensavgift som angetts i avtalet för nyttjande av Tredjepartsapplikation.  

 

4.16 BEGRÄNSNING/AVSTÄNGNING AV TJÄNSTEN 

Punkterna 10 och 11 

Tänk på: 

 Leverantören har stor frihet att stänga/begränsa Tjänsten. 

 Kunden kan inte motsätta sig stängning/begränsning. 

 Kunden bör överväga olika redundanta lösningar för att motverka effekterna av eventuell 

stängning/begränsning. 

Kommentar: 

Punkt 10 innehåller två bestämmelser, 10.1 och 10.2, som ger leverantören en långtgående rätt att stänga av 

Tjänsten. Enligt punkt 10.1 får Tjänsten stängas eller begränsas om tillhandahållandet skadar eller det finns risk 

för skada för leverantören. Inget krav på väsentlighet anges. Stängning eller annan begränsning måste dock 

vara försvarlig med hänsyn till omständigheterna. Bestämmelsen är utformad på ett sätt som inte ger konkret 

vägledning och leverantören ges en långtgående frihet att agera godtyckligt. 

Punkt 10.2 hänvisar till punkt 9.4 där leverantören ges möjlighet att förhindra att Tjänsten används för 

information i strid med lag. Bestämmelsen säger dock inget om på vilket sätt och i vilken omfattning Tjänsten 

får begränsas i sådana fall. 

Punkterna 10.1 och 10.2 innebär att leverantören har långtgående möjligheter att kunna vidta olika åtgärder 

för att skydda sig mot (påstådd) skada till följd av kundens användning av Tjänsten. Samtidigt blir det från 

kundens perspektiv angeläget att försöka avtala om modifiering av bestämmelsen så att de situationer där 

Tjänsten får stängas eller begränsas preciseras. Kunden bör överväga på vilka sätt konsekvenserna av en 

stängning eller begränsning kan begränsas, t.ex. genom olika redundanta lösningar. 

Enligt punkt 11.2 har leverantören rätt att på olika sätt begränsa Tjänsten när detta behövs av tekniska skäl, 

för drift eller underhåll, eller av säkerhetsskäl. Bestämmelsen ger leverantören långtgående möjligheter att 



 

Cloud Sweden – Kommentarer till Allmänna bestämmelser "Cloud Computing" version 2010 

Page 16 

fritt och godtyckligt avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga. Även om åtgärderna ska utföras skyndsamt och 

först efter det att kunden informerats, har kunden i praktiken inget inflytande över frågan. 

 

4.17 AVTALSPERIOD 

Punkt 22 

Tänk på: 

 Reglera avtalsperiod samt Startdag för Tjänsten. 

Kommentar: 

Kunden bör överväga om någon särskild avtalsperiod, förlängningsperiod och uppsägningstid ska gälla och i så 

fall måste detta specificeras i avtalet. I annat fall gäller avtalet tills vidare med 90 dagars uppsägningstid.  

Vidare måste ett datum som utgör avtalad Startdag för Tjänsten överenskommas för att eventuell försening 

ska kunna fastställas.  

Observera att för kunder inom den offentliga sektorn gäller som huvudprincip en tidsbegränsning enligt LOU 

om fyra år. Det får överlag anses olämpligt med tillsvidareavtal på det upphandlade området eftersom sådana 

avtal löpande ska konkurrensutsättas. 

 

4.18 HÄVNING, FÖRTIDA UPPHÖRANDE AV AVTALET  

Punkterna 4.4 och 23 

Tänk på: 

 Kunden har vid längre försening rätt att häva avtalet under vissa förutsättningar.  

 Hävning innebär att avtalet upphör direkt och att kunden har rätt till återbetalning av eventuell ersättning 

som kunden har erlagt till leverantören. 

 Kunden har vid hävning även rätt till skadestånd inom ramen för avtalade ansvarsbegränsningar i den 

omfattning skadan överstiger förseningsvite enligt punkt 4.2. 

Kommentar: 

Kunden har rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till leverantören om (i) Startdag för Tjänsten är 

försenad med två månader, (ii) kunden skriftligen ger leverantören en slutlig skälig frist om när Startdagen ska 

ha inträtt och (iii) leverantören även efter fristens utgång är försenad.  

Om kunden utnyttjar sin rätt till hävning, har kunden rätt till återbetalning av eventuell ersättning som kunden 

kan ha erlagt till leverantören. 

Observera att längden på den slutliga fristen inte är tidsbestämd. Det innebär att kunden noga måste överväga 

hur lång frist som kan anses skälig. 

Om kunden häver avtalet har kunden, utöver förseningsvite, även rätt till skadestånd. Skadeståndet är dock 

begränsat till beloppet till 15 % av årsavgiften för Tjänsten. Skadeståndsbeloppet är avsett att och kan bl.a., 
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inom ramen för taket på 15 % av årsavgiften, täcka den fördyring som det kan innebära att anlita en ny 

leverantör. 

Utöver bestämmelserna om hävning av avtalet, finns bestämmelser om förtida upphörande av avtalet vid 

parts väsentliga avtalsbrott och insolvens i punkt 23 i avtalet. Dessa bestämmelser är i huvudsak av sedvanlig 

karaktär. Observera dock att avtalet upphör senast tre månader efter uppsägning. Om kunden har orsakats 

skada på grund av leverantörens väsentliga avtalsbrott har kunden rätt till skadestånd inom ramen för 

avtalade ansvarsbegränsningar (se punkt 4.8 ovan).    

 

4.19 TVISTELÖSNING 

Punkt 27 

Tänk på: 

 Kunden bör noga överväga om och i vilken utsträckning tvister ska avgöras av allmän domstol. 

Gränsen för skiljeförfarande vid 25 prisbasbelopp (ca 1,1 miljoner kr) är låg. 

 Tvistelösning vid allmän domstol tar oftast mycket lång tid och ger offentlighet åt tvisten. 

Leverantören har dessutom i sådant fall möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande (förenklad 

processuell handläggning). 

Kommentar: 

Vid skiljeförfarande enligt lag om skiljeförfarande, viket bestämmelsen hänvisar till, ska tre skiljemän utses att 

avgöra tvisten. Parterna står kostnaderna för skiljemännen, varför ett skiljeförfarande i detta avseende kostar 

betydligt mer än en tvist vid allmän domstol (där de domare som avgör tvisten är avlönade av staten). 

Skiljeförfarande har dock den fördelen att tvisten normalt kan avgöras snabbt, av IT-rättsligt kunniga skiljemän 

och under sekretess (observera dock att det för parts tystnadsplikt rörande skiljeförfarandet/skiljedomen 

förutsätts att det finns en sekretessklausul om detta i parternas avtal). En tvist i domstol kan ta flera år att 

avgöra. Den förlorande parten får normalt betala motpartens ombudskostnader såväl i allmän domstol som 

vid skiljeförfarande, och vid skiljeförfarande, även kostnaderna för skiljemännen. Den höga kostnaden för 

skiljemännen gör att beloppsgränsen i klausulen - 25 prisbasbelopp, ca 1,1 miljoner kr - är låg. En tvist om 

värden i denna storleksordning kan sällan motivera ett skiljeförande (enligt lag om skiljeförfarande).   

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut erbjuder för lägre omtvistade belopp mer anpassade 

tvistelösningar och klausuler för skiljeförfarande, vilka inte redogörs för närmare här, se  www.sccinstitute.se. 

Marknaden för molntjänster har många globala aktörer och en särskild fördel med skiljeförfarande är att en 

skiljedom kan verkställas gränsöverskridande i f.n. 146 länder, vilka har ratificerat den s.k. New York-

konventionen, (se mer om tvistelösning i Juridikgruppens rapport Rättsliga frågor vid flytten till molnet – en 

checklista, publicerad på Cloud Swedens webbplats). 

Lycka till! 

http://www.sccinstitute.se/

